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Kto jest kim?
Najważniejsi ludzie na Uniwersytecie 
Warmińsko-Mazurskim. Te twarze 
i nazwiska musisz znać. s. 4

Co gdzie załatwić?
Jak oszczędzić czas na bieganie od pokoju 
do pokoju? Przeczytaj i zapamiętaj, 
gdzie co załatwić. s. 6

Rozwijaj się naukowo
Same wykłady i ćwiczenia to za mało. Odkryj
w sobie pasję naukowca. Uniwersyteckie koła
naukowe czekają na pasjonatów. s. 8

Student wielu talentów
Śpiewasz, tańczysz, malujesz? A może jeszcze
nie odkryłeś w sobie artystycznej duszy? 
Czas to zmienić. s. 10

Najpiękniejsze miasteczko
Kortowo — to najpiękniejszy kampus 
uniwersytecki w Polsce. Tu naprawdę 
załatwisz wszystko. s. 12

Kuźnia mistrzów
UWM wychowuje prawdziwych mistrzów
sportu. Idź w ślady Zagumnego, 
Kozłowskiego, Szukiela i wielu innych. s. 16

Sprintem po Olsztynie
Nie samym Kortowem student żyje. W krótkiej
pigułce przedstawiamy to, co każdy student
o Olsztynie wiedzieć powinien. s. 20

SPIS TREŚCIWitajcie
w nowym domu

Witam wszystkich studentów w murach
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, od dzisiaj Waszego dru-
giego domu. Przybyliście tutaj, aby stu-
diować, rozwijać Wasze talenty i uzdol-
nienia. Niech najbliższe Wasze lata
będą także miłym okresem życia, za-
pewniającym Wam dobrą przyszłość,
nie tylko zawodową.

— prof. dr hab. Ryszard Górecki,
rektor Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego.
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4 Olsztyn dla studenta i nie tylko

Tych ludzi trzeba znać.
Przedstawiamy władze uczelni
Nierozpoznanie rektora czy dziekana podczas spaceru po kampusie byłoby sporym faux
pas. Oto władze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który na najbliższe kilka lat stanie
się waszym drugim domem.

prof. dr hab. Ryszard 
Józef Górecki

rektor

dr hab. Mirosław Gornowicz
I zastępca rektora, prorektor 
ds. ekonomicznych i rozwoju

prof. dr hab. Grzegorz Białuński
prorektor 
ds. kadr

prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski
prorektor 
ds. nauki

prof. dr hab. Janusz Piechocki
prorektor 

ds. studenckich

dr hab. Jerzy Andrzej 
Przyborowski

prorektor ds. kształcenia

N015_0929_00_K_A_olsztyn_dla_studenta_2014:Layout 2  9/24/14  3:48 PM  Page 4



Olsztyn dla studenta  i nie tylko 5

DZIEKANI

Wydział Bioinżynierii
Zwierząt

prof. dr hab. 
Wiesław Sobotka

Wydział Biologii 
i Biotechnologii

prof. dr hab. 
Tadeusz Kamiński

Wydział Geodezji i Gospodarki
Przestrzennej
dr hab. inż.

Radosław Wiśniewski

Wydział 
Humanistyczny

dr hab. 
Andrzej Szmyt

Wydział Kształtowania 
Środowiska i Rolnictwa

prof. dr hab.
Krzysztof Młynarczyk

Wydział Matematyki
i Informatyki

dr hab.
Jan Jakóbowski

Wydział Medycyny 
Weterynaryjnej

prof. dr hab. 
Andrzej Koncicki

Wydział Nauk 
Ekonomicznych

dr hab.
Janusz Heller

Wydział Nauk 
Medycznych

prof. dr hab. n. med.
Wojciech Maksymowicz

Wydział Nauk 
Społecznych

dr hab. 
Małgorzata Suświłło

Wydział Nauk 
Technicznych

dr hab. 
Adam Lipiński

Wydział Nauki 
o Żywności

prof. dr hab. inż.
Bogusław Staniewski

Wydział Nauk 
o Środowisku

prof. dr hab. inż.
Mirosław Krzemieniewski

Wydział Prawa
i Administracji
prof. dr hab. 

Stanisław Pikulski

Wydział Sztuki
prof. sztuk muz. 
Benedykt Błoński

Wydział Teologii
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6 Olsztyn dla studenta  i nie tylko

Rektorat, dziekanat, sekre-
tariat instytutu? Dla osoby
zaczynającej studia to cał-
kiem nowe miejsca. Co zro-
bić, by nie krążyć od gabi-
netu do gabinetu? Przeczy-
tajcie i zapamiętajcie, gdzie
co załatwiamy.

Dziekanat
To miejsce pracy dziekana
wraz z osobami stanowią-
cymi obsługę administra-
cyjną. I to ta obsługa admi-

nistracyjna jest tak istotna.
W dziekanacie są plano-
wane zajęcia, przyjmowane
wszelkie podania (doty-
czące wszystkich możli-
wych spraw studenckich —
choćby wnioski o stypendia
i o przyznanie miejsca
w akademiku), podejmo-
wane najróżniejsze decyzje
tak ważne dla każdego żaka.
Do dziekanatu warto cho-
dzić z legitymacją studen-
cką w ręku (na wszelki wy-
padek z indeksem również),
choćby dlatego że Wiśniew-
skich może być 20 na
uczelni. Dowiedz się, co
i w jakich terminach jest

przyznawane lub wyda-
wane. Nie ma nic gorszego,
niż spóźnić się z przyniesie-
niem podania na czas. Przy-
zwyczajaj się do pisania
pism urzędowych, czyli po-
dań, próśb i oświadczeń, bo
większość spraw trzeba za-
łatwiać pisemnie.

Opiekun roku
To pracownik instytutu lub
katedry, który będzie kimś
podobnym do szkolnego wy-
chowawcy przez czas wa-
szych studiów. To on poin-
formuje was o organizacji
roku akademickiego, toku
studiów, systemie pomocy

Co
gdzie
załatwić

N015_0929_00_K_A_olsztyn_dla_studenta_2014:Layout 2  9/24/14  3:48 PM  Page 6



materialnej, regulaminie
studiów i innych przepisach
obowiązujących na uczelni.
Do on jest waszym pierw-
szym oparciem w razie kło-
potów i mentorem, który
pomoże rozwiać wszelkie
wątpliwości. Pomoże też
w integracji studentów wa-
szego roku, podpowie, jak
rozwijać swoje zaintereso-
wania i talenty.

Samorząd 
studencki
Tworzą studenci uniwersy-
tetu. Poprzez swoje organy
wydziałowe zwane Radami
Wydziałowymi Samorządu
Studenckiego oraz poprzez
najwyższy organ — Radę
Uczelnianą Samorządu
Studenckiego, reprezentuje
studentów. Samorząd stu-
dencki inicjuje, prowadzi

i finalizuje szereg przed-
sięwzięć o charakterze
społecznym, naukowym,
kulturalnym i rozrywko-
wym — takich jak juwena-
lia, otrzęsiny, koncerty,
konkursy, debaty sym-
pozja, konferencje, zbiórki
publiczne etc.
Samorząd reprezentuje też
studentów podczas rozmów

z władzami uczelni, miasta,
regionu oraz na arenie ogól-
nopolskiej, mając swoich
przedstawicieli w Parla-
mencie Studentów Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Z przed-
stawicielami Prezydium
Rady Uczelnianej Samo-
rządu Studenckiego można
porozmawiać podczas co-
dziennych dyżurów.

Olsztyn dla studenta       i nie tylko 7
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Akademickie Liceum Ogólnokształcące ATENA
oraz Akademickie Studium Policealne ATENA 

zaprasza na kierunki:
Twój wiek nie jest

dla nas przeszkodą!

Dowiedz się więcej:  Olsztyn, ul. św. Wojciecha 3/3a, lok 13, 
tel. 89 307-00-27, 504-535-896, www.akademickieszkoly.pl

•BHP •administracja •florystyka i inne
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Więcej informacji o kołach naukowych znajdziecie na stronie:
http://www.uwm.edu.pl/studenci/kola-naukowe

Wykłady i ćwiczenia to dla
was za mało? Chcesz wie-
dzieć więcej z dziedziny,
którą studiujesz? A może
oprócz studiowania swoje-
go kierunku chcesz zgłębiać
wiedzę również o innych
naukach? Na Uniwersytecie
Warmińsko-Mazurskim
masz na to szansę, wystar-
czy, że zapiszesz się do koła
naukowego. 

Wybór jest na-
prawdę duży. Za-
interesowania

związane z historią możesz
rozwijać w Studenckim
Kole Naukowym History-
ków „Historikon”, przy-
szłym lekarzom zwierząt
polecamy Weterynaryjne
Koło Internetowe „WetKI”,
a akwarystom „LABEO”.
Ale w bogatej ofercie kół
naukowych coś dla siebie
znajdą również młodzi kon-
struktorzy, osoby zaintere-

sowane zarządzaniem jako-
ścią, filozofią, mediami,
w tym również edukacyj-
nymi, politologią, ekologią
czy ekonomią. Uczestnicząc
w zajęciach kół naukowych,
możecie również poszerzać
wiedzę z zakresu gospo-
darki nieruchomościami,
architektury krajobrazu,
biotechnologii, botaniki czy
antropologii. 
Nie zawiodą się również ci,
którzy lubią patrzeć na
świat przez obiektyw. Swoją
pasję mogą rozwijać w Stu-
denckim Naukowym Kole
Fotograficznym „Myszki”.
Tu czeka was nauka warsz-

tatu oraz okazja do wy-
miany doświadczeń z in-
nymi pasjonanatmi.

Dodatkowo na każdym wy-
dziale czeka na was pełno-
mocnik dziekana ds. kół
naukowych:
1. Wydział Bioinżynierii
Zwierząt — dr inż. Iwona
Chwastowska-Siwiecka
2. Wydział Biologii i Bio-
technologii — dr hab. Anita
Franczak, prof. UWM
3. Wydział Geodezji i Gos-
podarki Przestrzennej —
dr inż. Kamil Kowalczyk
4. Wydział Humanistyczny
— dr Mariola Wołk

Rozwijaj zainteresowania,
poszerzaj wiedzę
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5. Wydział Kształtowania
Środowiska i Rolnictwa —
dr hab. Bożena Kordan,
prof. UWM
6. Wydział Matematyki i In-
formatyki — dr Halina Tań-
ska
7. Wydział Medycyny Wete-
rynaryjnej —  dr Zenon Pid-
sudko

8. Wydział Nauk Ekono-
micznych — dr inż. Zbig-
niew Nasalski
9. Wydział Nauk Medycz-
nych — dr hab. n. med. To-
masz Stompór, prof. UWM
10. Wydział Nauk Społecz-
nych — prof. dr hab. An-
drzej Olubiński, prof. zw.
11. Wydział Nauk Technicz-
nych — dr inż. Marzena Wi-

lamowska-Korsak
12. Wydział Nauki
o Żywności —

dr inż. Lucyna Kłębu-
kowska
13. Wydział Nauk o Śro-

dowisku — dr hab.
inż. Urszula Filipkowska

14. Wydział Prawa i Admi-
nistracji — dr Olga Łachacz
15. Wydział Sztuki — dr Ali-
cja Tupieka-Buszmak
16. Wydział Teologii —
ks. dr Zdzisław Kieliszek

114814oxbr-a-M
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Studia jak z nut, przyszłość w obiektywie
Każdy z nas ma jakieś pas-
je. Może jeszcze nieodkry-
te, ale ma. Na ich poznanie
i rozwijanie warto wyko-
rzystać czas spędzony na
studiach. Pomoże wam
w tym Akademickie Cen-
trum Kultury.

Celem ACK jest anima-
cja akademickiego ży-
cia kulturalnego 

Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie.
W czternastu agendach zrze-
sza pasjonatów, którzy ro-
krocznie organizują wiele ak-
cji kulturalnych, sportowych
czy promocyjnych o zasięgu
lokalnym, ogólnopolskim
i międzynarodowym. ACK
wspiera inicjatywy spo-
łeczno-kulturalne, organizuje
koncerty, spektakle, festi-
wale. Wśród grup zrzeszo-
nych w ACK każdy znajdzie
miejsce dla siebie. Jeżeli na
liście już istniejących agend
nie ma tej, która Cię intere-
suje, daj o tym znać. Może
zostaniesz jej twórcą?

Studencka Agencja 
Fotograficzna „Jamnik”
Co wspólnego z fotoreporte-
rem ma jamnik? Obaj potra-
fią się wszędzie wcisnąć,
znaleźć lukę w tłumie, którą
ten pierwszy wykorzystuje,
by zrobić dobre zdjęcie.

Agencja „Jamnik” pomaga
w rozwijaniu zainteresowań
fotograficznych. Oferuje za-
plecze do pracy, profesjo-
nalną poradę, kontakt z in-
nymi fotografami, możliwość
ekspozycji swoich prac,
udział w plenerach, warszta-
tach, konkursach czy poka-
zach slajdów. Jeśli masz
ochotę na przygodę z foto-
grafią, dołącz do jamnikow-
ców. Nie jest ważne, czy ro-
biłeś już zdjęcia, czy dopiero
zaczynasz. Ważne są twoje
chęci.

Studencka Agencja Fotograficzna 
„Jamnik”

ul. Kanafojskiego 9 (DS 3), pok. 05
e-mail: saf.jamnik@gmail.com

www.uwm.edu.pl/jamnik

Teatr Studencki 
CEZAR
To niezwykłe miejsce dla
wszystkich, których nie
przeraża scena.
Teatr Studencki CEZAR
mieści się w nurcie teatru al-
ternatywnego, poszukują-
cego, a przede wszystkim
studenckiego. W jego skład

wchodzą studenci i dokto-
ranci — amatorzy różnych
wydziałów Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego,
którzy wyrażają się arty-
stycznie przez ruch, słowo,
plastykę, światło i muzykę.
Dorobek CEZARA to ponad
30 spektakli i instalacji teat-
ralnych oraz organizacja Stu-
denckiego Ogólnopolskiego
Festiwalu Teatralnego.

Teatr Studencki CEZAR
tel. 605 342 513 

e-mail: cezary.kurkowski@uwm.edu.pl
www.uwm.edu.pl/cezar

Teatr KloszART
Podstawowym środkiem
przekazu stosowanym w tym
teatrze jest słowo, jednak
kloszarci są otwarci na różne
konwencje czy relacje
i formy kontaktu z widzem.
W swoich sztukach próbują
poruszać różne tematy, się-
gając do wielu gatunków li-
terackich i działając na
wiele zmysłów. Starają się
także nie ograniczać do tra-
dycyjnej przestrzeni teatral-
nej, występując również
w pubie Stary Zaułek, na

10 Olsztyn dla studenta  i nie tylko
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świeżym powietrzu czy na
balkonie. Z tych względów
Teatr KloszART uznawany
jest za teatr poszukujący.
KloszART pracuje nie tylko
nad warsztatem aktorskim.
Dużą uwagę poświęca także
technicznej stronie spek-
taklu, jak przygotowanie
scenariusza, reżyserii czy
scenografii.

Teatr KloszART
e-mail: adi-kloszart@wp.pl,

jewelinka3@wp.pl

Akademicka Orkiestra
Dęta
„Babcia stała na balkonie, do-
łem dziadek defilował”... Ty
też chcesz odkryć siłę orkies-
try dętej? Nic prostszego.
Akademicy z powodzeniem
puszczają parę w trąbki, klar-
nety czy puzony już od sze-
ściu lat. Orkiestra uświetnia
zarówno uroczystości i im-
prezy akademickie, jak
i miejskie czy wojewódzkie.

W swoim repertuarze posiada
kompozycje tradycyjne, zwią-
zane z życiem uczelni i re-
gionu, marsze orkiestrowe,
a także utwory rozrywkowe,
filmowe czy jazzowe. Akade-
micka Orkiestra Dęta jest
tworem młodym, ale bardzo
dynamicznym i wciąż poszu-
kującym nowych muzyków.
Jej działalność to także spot-
kania, warsztaty, wyjazdy, ale
przede wszystkim rozwój mu-
zycznej pasji.

Akademicka Orkiestra Dęta
ul. B. Dybowskiego 7 (Uniwersytecki

Dom Rotacyjny)
e-mail: akademickaorkiestra@wp.pl

Chór im. prof. Wiktora
Wawrzyczka

Ideę zrzeszania studentów
różnych dziedzin nauki wokół
muzyki chóralnej zapoczątko-
wał prof. Wiktor Wawrzyczek,
kierownik Katedry Chemii
Ogólnej ówczesnej Wyższej
Szkoły Rolniczej w Olsztynie
w 1952 roku. W swojej ponad
60-letniej działalności zespół,
biorąc udział w festiwalach
krajowych i zagranicznych,
zdobywał liczne nagrody i wy-
różnienia, nagrał też kilkana-
ście płyt z muzyką klasyczną
i rozrywkową.

Chór im. prof. Wiktora Wawrzyczka
ul. B. Dybowskiego 7 (Uniwersytecki

Dom Rotacyjny)
tel. 89  523 32 99

e-mail: choir@uwm.edu.pl
www.uwm.edu.pl/choir

Zespół Pieśni i Tańca
„Kortowo”

Jest reprezentacyjną grupą
folklorystyczną Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie. Historia powsta-
nia zespołu sięga lat 50.
kiedy to grupa studentów po-
stanowiła powołać grupę ta-
neczną kultywującą polski
folklor. „Kortowo” czerpie
natchnienie z tradycji ludo-
wej. Poprzez taniec i muzykę
wiernie odtwarza polskie
tańce, pieśni i obrzędy. Tan-
cerze prezentują program
w oryginalnych strojach lu-
dowych, wzbudzając zainte-
resowanie i fascynację ich
pięknem i bogactwem. A że
dużo koncertują w Polsce i na
świecie, to doskonały sposób
na połączenie doświadczeń
muzycznych z wiedzą o histo-
rii i zwiedzaniem.

Zespół Pieśni i Tańca „Kortowo”
ul. Kanafojskiego 12 (DS 7)

tel. 89  523 39 41
e-mail: zpitkortowo@uwm.edu.pl

www.uwm.edu.pl/kortowo 
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Wizytówką Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego
jest Kortowo — miasteczko
akademickie zgodnie uzna-
wane za najpiękniejszy
kampus akademicki w Pol-
sce i jeden z najpiękniej-
szych w Europie. I jak na
miasteczko przystało, znaj-
dziemy tu wszystko, co po-
trzebne do życia.

Kampus uniwersy-
tecki zajmuje 230
ha i leży wśród zie-

leni, nad dwoma jeziorami.
Większe — 95-hektarowe
Jezioro Kortowskie ma
piękną, piaszczystą plażę

i oferuje znakomite warunki
do wypoczynku i uprawia-
nia sportów wodnych. Z wy-
pożyczalni sprzętu wod-
nego, w której są kajaki,
rowery wodne, a także ża-
glówki, korzystają nie tylko
studenci i pracownicy uni-
wersytetu, ale i mieszkańcy
Olsztyna. Z niemal wszyst-
kich kortowskich akademi-
ków jest nie dalej niż 200 m
do Jeziora Kortowskiego.

Historia i nowoczesność
Najstarsza część miasteczka
akademickiego pamięta ko-
niec XIX wieku. Charaktery-
styczne budynki z czerwonej
cegły, objęte opieką konser-
watora zabytków, zostały pie-
czołowicie odnowione. Dziś
w starych murach mieszczą

się nowoczesne laboratoria
i sale wykładowe. Budynki
starej części Kortowa leżą
w parku założonym na prze-
łomie XIX i XX w. Rośnie tu
ponad 100 gatunków
drzew, m.in. egzotyczna me-
tasekwoja chińska. Kilkana-
ście drzew jest uznanych za
pomniki przyrody.
Zabytkową część Kortowa łą-
czy z jego częścią nowo-
czesną Aleja Ofiar Katynia
ze szpalerem 12 dębów i pa-
miątkowym głazem w cen-
tralnej części, na tzw. Górce
Kortowskiej. Stąd rozciąga
się najpiękniejszy widok na
kampus i stąd można podzi-
wiać zieleń kortowskiego
parku oraz malownicze dwa
jeziora.
Nowe Kortowo to charaktery-

Najpiękniejsze
miasteczko studenckie
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styczna bryła Biblioteki Uni-
wersyteckiej, najnowocześ-
niejszej i największej tego
typu placówki w regionie, bu-
dynek Centrum Nauk Huma-
nistycznych z aulą teatralną
oraz gmach Centrum Konfe-
rencyjnego — miejsce nie
tylko spotkań naukowców
i biznesmenów, ale także kon-
certów i wystaw. Po drugiej
stronie ulicy Warszawskiej,
wylotowej arterii Olsztyna,
wzdłuż której rozciąga się
kortowski kampus, usytuo-
wane jest ultranowoczesne
Centrum Akwakultury i Inży-
nierii Ekologicznej z unika-
tową w kraju hodowlą roślin
energetycznych na dachu —
należące do Wydziału Nauk
o Środowisku UWM.

Miasto w mieście
W kortowskim kampusie stu-
denci mają wszystko, co po-
trzebne do nauki, rozwijania
pasji oraz wypoczynku. Nie
trzeba opuszczać Kortowa,
by dobrze zjeść, zabawić się,
ale też zrobić zakupy spo-
żywcze, skorzystać z usług
fryzjerskich czy bankowych.
Nie musicie również mar-
twić się, jeśli zawiedzie was
zdrowie. W Kortowie znaj-
duje się również przychodnia
lekarska. Mieszkając w Kor-
towie, można więc czuć się
w pełni komfortowo, a co
ważne również bezpiecznie.
Czuwa nad tym straż kor-
towska, która nie jest stra-

szakiem na studentów, ale
jest po to, byście czuli się
w pełni bezpiecznie. Jeśli nie
jesteście czegoś pewni, nie
macie pewności, w którą
uliczkę wjechać samocho-
dem, gdzie go zaparkować, to
właśnie ci panowie są po to,
by wam pomóc. Podobnie
gdy zauważycie, że dzieje się
coś niepokojącego. 
Również wierzący studenci
nie muszą wsiadać w auto-
bus, by dotrzeć na mszę. Na
terenie kampusu znajduje się
kościół pw. św. Franciszka,
w którym odprawiane są
msze adresowane bezpośred-
nio do studentów. Tu działa

również Duszpasterstwo
Akademickie.

Parlament Studentów Rzecz-
pospolitej Polskiej przyznał
UWM już dwa razy (w 2004
i 2008 r.) tytuł Uczelni Przy-
jaznej Studentom. W 2011 r.
Kortowo otrzymało nagrodę
miesięcznika „National Geo-
graphic Traveler” w plebiscy-
cie „7 nowych cudów Polski”.
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W zdrowym ciele zdrowy
duch — te słowa warto
wziąć sobie do serca już
w dniu przybycia do Korto-
wa. Uniwersytet Warmiń-
sko-Mazurski dysponuje
znakomitą bazą sportową
i zatrudnia trenerów, któ-
rzy wychowują mistrzów
Polski, Europy i świata.

Gdzie trenować
Uniwersytet Warmińsko-Ma-
zurski posiada bogatą bazą
treningową. Przy ul. Prawo-
cheńskiego 7 mieści się
główna sala sportowa do gier
zespołowych. Tu odbywają się
mecze siatkówki i koszy-
kówki, a także piłki ręcznej,
futsalu i korfballu. W tym sa-
mym obiekcie, w mniejszej
sali spotykają się uczestnicy
fitnessu, tańca, sportów walki
i innych zajęć rekreacyjnych.
Znajduje się tu również siłow-
nia, a na miłośni-
ków ping-ponga
czekają stoły teni-
sowe.
Z kolei lekkoatleci
na pewno docenią sta-
dion sportowy przy
ul. Oczapowskiego 12,
który spełnia wszelkie wy-
mogi PZLA do rozgrywania
zawodów i treningu. Czekają
tu również cztery boiska do
streetballu.

Kolejny kompleks boisk spor-
towych nosi nazwę „Nad
Kortówką”, bo znajduje się
tuż przy rzece o tej nazwie.
W jego skład wchodzą dwa
boiska do piłki nożnej po-
kryte sztuczną nawierzchnią,
a także boisko do korfballu,
piłki nożnej i ręcznej, dwa
boiska do siatkówki plażowej,
boisko do koszykówki oraz
bieżnia tartanowa. Kompleks
„Nad Kortówką” to również
obiekty zamknięte, w którym
mieszczą się siłownia oraz
specjalistyczna sala do upra-
wiania judo
oraz innych
sportów walki,

fit-
nessu,

ćwi-
czeń ko-

rekcyj-
nych.

Uniwersytet
Warmińsko-
Mazurski po-
siada również

obiekty sportowe poza Korto-
wem. Przy ul. Żołnierskiej 14
mieści się hala sportowa do
koszykówki, siatkówki i fit-
nessu, minisiłownia damska
oraz boisko asfaltowe. Z kolei
w hali przy ul. Pana Tadeu-
sza 6 znajduje się sala do gier
zespołowych oraz siłownia.
W Kortowie na studentów
czeka też osiem kortów teni-
sowych.

W ślady medalistów
A co warto trenować, studiu-
jąc na Uniwersytecie War-
mińsko-Mazurskim? Dyscy-
pliny, w których zawodnicy
uczelni odnoszą największe
sukcesy, to badminton, jeź-
dziectwo, taekwondo, żeglar-
stwo, pływanie i piłka
ręczna. Poważne osiągnięcia
mają też lekkoatleci z Kac-
prem Kozłowskim na czele.
Prawdziwą kuźnią mistrzów
jest drużyna siatkarska AZS
UWM. W reprezentacji,
która 21 września wywal-

Zostań mistrzem!
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czyła mistrzostwo świata,
znalazło się aż trzech zawod-
ników, którzy trenowali
w olsztyńskiej drużynie —
Rafał Buczek, Paweł Za-
gumny i Marcin Możdżonek.
Czy może być lepsza reko-
mendacja dla klubu?

Na koń!

Uniwersytet Warmińsko-
Mazurski daje wam również
okazję do trenowania dyscy-
plin, których nie znajdziecie
na innych uczelniach. Jedną
z nich jest jeździectwo. Ośro-
dek to doskonałe miejsce za-
równo dla początkujących,
jak i zaawansowanych jeźdź-
ców. Tu nie tylko możecie
trenować jazdę konną, ale
również korzystać z kuligów,
przejażdżek zaprzęgami. To
także doskonałe miejsce na
integrację przy ognisku czy
grillu. 

Studencki Klub 
Motocyklowy TABUN
Jeśli kochacie konie, ale me-
chaniczne, również będzie-
cie mieć okazję pojeździć.
Celem działalności klubu
jest propagowanie kultury
i wiedzy motocyklowej, pro-
mowanie zasad bezpieczeń-

stwa ruchu drogowego, orga-
nizowanie zlotów, rajdów
i innych imprez motocyklo-
wych, akcji charytatywnej
„Motomikołaje” oraz promo-
cja Uniwersytetu Warmiń-
sko–Mazurskiego w Olszty-
nie. Co roku w kwietniu
TABUN zaprasza na naj-
większy zlot motocyklowy na
Warmii – Tabunadę.

Studencki Klub Motocyklowy TABUN
e-mail: sgmtabun@vp.pl

www.tabun.olsztyn.pl

Akademicki Klub 
Turystyczny
Nie straszna ci zmienna po-
goda, spanie zimą w namio-
tach, survivalowe spływy ka-
jakowe czy długie wędrówki
z plecakiem po górach? To
znaczy, że tu pasujesz. Sztan-
darową imprezą AKT jest
organizowana corocznie od
ponad 50 lat WA-MA —
Ogólnopolski Rajd Studencki
po Warmii i Mazurach.
Jeśli masz żyłkę podróżnika,
szukasz przygody i jesteś
otwarty na świat —

dołącz do
AKT!

Spotkania: środa 20:15, DS 1,
Kanafojskiego 3, wejście od
strony Kortówki.

Akademicki Klub Turystyczny
ul. Kanafojskiego 3 (DS 1)

tel. 89  523 48 74
e-mail: akt@uwm.edu.pl

www.uwm.edu.pl/akt

Akademicki Klub 
Żeglarski „Szkwał”
Tu spotkasz ludzi z pasją,
którzy startują w regatach
i organizują rejsy po Wiel-
kich Jeziorach Mazurskich.
Specjalność szkwałowców
to łodzie klasy DZ, na któ-
rych wielokrotnie sięgali po
tytuły Mistrza Polski. „Ko-
modor” i „Rekin” pod peł-
nymi żaglami to ozdoby Je-
ziora Krzywego w Olsztynie. 

Akademicki Klub Żeglarski „Szkwał”
www.uwm.edu.pl/szkwal

Yacht Klub UWM
To organizacja zrzeszająca
amatorów żeglarstwa,
a swoją działalność prowadzi
głównie w olsztyńskim śro-
dowisku akademickim. Do-
łącz do nich! Bez względu na

wiek, doświadczenie
żeglar-
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skie bądź też jego brak.
Yacht Klub organizuje rejsy
śródlądowe i morskie, regaty
żeglarskie, pokazy zdjęć i fil-
mów, warsztaty szkoleniowe,
wieczory szantowe. 

Yacht Klub UWM
e-mail: yachtklubuwm@gmail.com

Klub Miłośników 
Lotnictwa WMSPOTTERS
Klub zrzesza dwa typy spotte-
rów — tzw. lotniskowe kury
oraz spotterów RNAV. Spotte-
rzy lotniskowi działają na
swoim rodzimym lotnisku;
w naszym przypadku jest to
głównie lotnisko w Olsztynie.
Natomiast spotterzy RNAV
działają zazwyczaj przy włas-
nych oknach, na własnych bal-
konach lub podczas spacerów
i fotografują samoloty na wyso-
kościach przelotowych. Jeśli
pasjonujesz się lotnictwem, je-
śli kręci cię szybownictwo,
spadochroniarstwo lub po pro-
stu samoloty (te małe i duże),
to klub właśnie dla ciebie! 

Klub Miłośników Lotnictwa WMSPOTTERS
e-mail: wmspotters@wmspotters.pl

www.wmspotters.pl

Akademicki Klub 
Płetwonurków 
„Skorpena”
„Skorpena”jest jed-
nym z najlepszych klubów
płetwonurkowych w Polsce.
Członkowie klubu odwie-
dzili prawie wszystkie za-
kątki naszego kraju i Eu-
ropy. Dodatkowo prowadzą
kursy i szkolenia na stopnie
nurkowe. Klub „Skorpena”
to jednak nie tylko nauka
i certyfikaty. W „Skorpenie”
poznasz wielu fascynują-
cych ludzi, którzy tworzą
niezapomniany klimat.
„Skorpena“ organizuje nie-
powtarzalne nurkowe wy-
prawy krajowe i zagra-
niczne, a także wiele
imprez związanych z nur-
kowaniem i tajemnicami
podwodnego świata. 

Akademicki Klub Płetwonurków 
„Skorpena”

ul. Kanafojskiego 3 (DS 1)
e-mail: info@skorpena.olsztyn.pl  

www.skorpena.olsztyn.pl 

Kortowski Klub 
Łuczników
Pasją członków klubu jest
dźwięk cięciwy i szum pę-
dzącej strzały. Treningi
prowadzone są przez in-
struktora łucznictwa. Klub
dysponuje własnym sprzę-
tem (łuki, strzały) oraz od-
powiednio dużymi tar-
czami, do których trafi
każdy początkujący. Zapra-
szamy wszystkich, którzy

chcą spróbować swoich sił
w tym sporcie.

Kortowski Klub Łuczników
pływalnia UWM, ul. Tuwima 9

tel. 693 172 704
e-mail: kadet@vp.pl

Wpław!
Uniwersytet Warmińsko-
Mazurski posiada również
własną pływalnię przy
ul. Tuwima. Czeka tu na was
basen główny z ośmioma to-
rami, basen do nauki pływa-
nia, jacuzzi, sauna sucha
i parowa oraz siłownia. To
nie tylko doskonały sposób
na poprawę kondycji i za-
chowania zdrowia, ale rów-
nież na zdobycie nowych
umiejętności.

i nie tylko
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Olsztyn od A do Z
A — autobusy 
W Olsztynie są 34 linie auto-
busowe, w tym dwie nocne
(100 i 101). Studiujący w Kor-
towie powinni zapamiętać
przede wszystkim numery 3,
9, 15, 22, 32, 36, 37, 100 i 101.

B — biblioteki
Poza Biblioteką Uniwersy-
tecką, którą z pewnością bę-
dziecie odwiedzać najczęściej,
warto skorzystać również
z oferty Wojewódzkiej Biblio-
teki Publicznej (Stare
Miasto), Wojewódzkiej Biblio-
teki Pedagogicznej (ul. Ża-
rskiej), Miejskiej Biblioteki
Publicznej (ul. 1 Maja),
Ośrodka Badań Naukowych
(ul. Partyzantów) i Multime-
dialnej Biblioteki — Planeta
11 (al. Piłsudskiego).

C — centra handlowe
Dokąd wybrać się na zakupy?
W Olsztynie mamy dwa duże
centra handlowe — Aurę (al.
Piłsudskiego) i Galerię War-
mińską (ul. Tuwima).

D — dzielnice
Olsztyn składa się z 26 osiedli:
Brzeziny, Dajtki, Gutkowo, Ja-
kubowo, Jaroty, Kortowo, Ko-
ściuszki, Likusy, Nagórki, Ge-
nerałów, Grunwaldzkie,
Kętrzyńskiego, Kormoran,
Mazurskie, Mleczna, Nad Je-
ziorem Długim, Wojska Pol-
skiego, Pieczewo, Podgrodzie,
Podleśna, Pojezierze, Redy-
kajny, Słoneczny Stok, Śród-
mieście, Zatorze i Zielona
Górka.

E — Enej
Olsztyn to ojczyzna wielu
znanych zespołów. To tu
mieszka i tworzy Enej. Tu
również zaczynał Afromen-
tal. Okazji do usłyszenia naj-
większych gwiazd jest wiele,
bo wydarzeń kulturalnych
w mieście nie brakuje. Naj-
większym, które z pewnością
was zainteresuje, jest Korto-
wiada, czyli najlepsze juwe-
nalia w Polsce. Ale warto
wybrać się również na War-
miński Jarmark Świąteczny

czy wydarzenia Olsztyń-
skiego Lata Artystycznego. 

F — film
Na dużym ekranie filmy
można oglądać w dwóch
olsztyńskich kinach — Helios
(w C.H. Aura) i Multikino (w
Galerii Warmińskiej).

G — galerie
Obcować ze sztukami pla-
stycznym możecie przede
wszystkim w BWA przy al.
Piłsudskiego. Swoje galerie
posiada również Miejski
Ośrodek Kultury. W kamie-
nicy Naujacka mieszczą się
Amfilada, haloGaleria. Na
Starym Mieście znajduje się
Galeria Rynek, Spichlerz i Są-
siedzi. Wystawy organizuje
też Wojewódzka Biblioteka
Publiczna czy Centrum Edu-
kacji i Inincjatyw Kultural-
nych.

H — historia
Początki Olsztyna sięgają
1334 roku. Jego zasadźcą był
Jan z Łajs. W 1346 roku roz-
poczęto budowę zamku,
którą ukończono w 1353.
W późniejszych wiekach za-
mek był wielokrotnie prze-
budowywany. W drugiej po-
łowie XIV wieku (lata
1370-1380) wzniesiono ko-
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ściół pod wezwaniem św. Ja-
kuba Apostoła, który uchodzi
za jeden z najwybitniejszych
przykładów gotyku cegla-
nego w Polsce. Do dziś prze-
trwała wytyczona wtedy sieć
ulic i część imponujących
fortyfikacji, a wiele istnieją-
cych dziś na obszarze Sta-
rego Miasta domów wspiera
się o średniowieczne funda-
menty. Olsztyn był grabiony
przez wojska króla Jagiełły,
musiał stawiać czoła Krzyża-
kom. W Olsztynie gościł
przejazdem również Napo-
leon Bonaparte. Po I wojnie
światowej o przyszłej przy-
należności państwowej połu-
dniowej części Prus Wschod-
nich zadecydował plebiscyt.
Tym sposobem, aż do zakoń-
czenia II wojny światowej
Olsztyn nie należał do Polski.

I — informacja 
turystyczna
Potrzebujecie informacji
o tym, co warto zobaczyć
w Olsztynie, na jakie wyda-
rzenia się wybrać, jak spędzić
wolny czas? Zapamiętajcie ten
adres — Miejska Informacja
Turystyczna przy ul. 1 Maja.

J — jedzenie
W Olsztynie możecie posma-
kować wielu kuchni, prak-
tycznie z całego świata. Jed-
nak między sushi
a sajgonkami warto wybrać
również dania kuchni regio-
nalnej, któtych nie znajdziecie

w restauracjach w innych re-
gionach Polski.

K — Kopernik
Między Olsztynem a Toruniem
spór o Mikołaja Kopernika
trwa od lat. Wielki astronom
spędził na olsztyńskim zamku
wiele lat. Przygotował go sku-
tecznie do obrony przed spo-
dziewanym atakiem Krzyża-
ków (1521). Ponadto Kopernik
podjął wielką akcję zasiedlania
rejonu, sprowadzając mówią-
cych po polsku osadników
z Mazowsza. Pamiątką po po-
bycie Kopernika w Olsztynie
jest skonstruowana przez
niego tablica astronomiczna,
którą można oglądać
w olsztyńskim zamku.

L — lodowiska
Gdy nadejdzie zima, nie ma
jak łyżwy. Zamiast ryzykować
zdrowie i bezpieczeństwo,
ślizgając się na zamarzniętym
jeziorze, wybierzcie sztuczne
lodowisko przy Uranii (al. Pił-
sudskiego) lub na Pieczewie
(ul. Jeziołowicza).

M — muzyka na żywo
Wielbicielom klasyki pole-
camy wizytę w Warmińsko-

-Mazurskiej Filharmonii (ul.
Głowackiego), która posiada
niezwykłą akustykę, w której
wszystkie dzieła i gatunki
brzmią wprost wyśmienicie.
Muzyki rockowej, jazzowej
i tanecznej posłuchacie m.in.
w Nowym Andergrancie,
Clava Manum, Sowie czy
Amnezji.

N — „Nasz Olsztyniak”
To najdłużej ukazująca się ga-
zeta bezpłatna w Olsztynie,
ukazująca się w każdy czwar-
tek i niedzielę. Szczególnej
uwadze polecamy wam
czwartkowe wydania, w któ-
rym zapowiadamy nadcho-
dzące wydarzenia kulturalne
oraz prowadzimy konkursy,
w których możecie wygrać na
nie bilety. Zapamiętajcie też
adres strony — naszolszty-
niak.pl

O — obserwatorium
i planetarium
W Olsztynie Kopernik patrzył
w gwiazdy, spójrzcie i wy.
Olsztyńskie Planetarium zos-
tało wyposażone w najnowo-
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cześniejszy system Full
Dome, dzięki czemu gwiazdy
i nie tylko gwiazdy są wprost
na wyciągnięcie ręki.

P — parki

Całe Kortowo jest jak wielki
park, ale do spacerów czy
jazdy rowerem zachęcają też
parki Centralny, Podzamcze,
Jakubowo, Kusocińskiego.

R — rower
Olsztyn to raj dla rowerzys-
tów. Nie brakuje u nas ścieżek
rowerowych, które łączą
wszystkie dzielnice miasta,
ale warto wybrać się również
nad Jezioro Długie, do na-
szych parków, a ekstremal-
nych przygód rowerowych
szukajcie w Lesie Miejskim,
gdzie stworzono specjalny,
niezwykle wymagający tor
dla rowerzystów. Z kolei
w parku Kusocińskiego znaj-
duje się rampa, która zado-
woli wielbicieli bmx, rolek
i desek.

S — spektakle
Poza spektaklami, które orga-
nizują teatry działające przy
uniwersytecie, warto zoba-

czyć profesjonalistów.
W Olsztynie działa Teatr im.
Stefana Jaracza i Olsztyński
Teatr Lalek, który wystawia
nie tylko sztuki dla dzieci, ale
i dla dorosłych.

T — taniec
Olsztyn od lat jest stolicą
tańca. To właśnie tu mieszka
i trenuje tancerzy Iwona
Pavlovic, czyli Czarna
Mamba. Ale szkół tańca jest
więcej. W Olsztynie możecie
szkolić się we wszystkich
stylach, od baletu, przez
tańce towarzyskie, po taniec
nowoczesny.

U — Ukiel
Naturalnym bogactwem
Olsztyna jest przyroda.
Szczególnie lasy i jeziora.
Poza Jeziorem Kortowskim,
które macie na wyciągnię-
cie ręki, warto wybrać się
również nad największy
z olsztyńskich akwenów —
Jezioro Krzywe (Ukiel),
Długie, Skandę, Tyrsko, Su-
kiel czy Trackie.

W — Warmia
Wiele osób myli się, mówiąc,
że Olsztyn leży na Mazurach.

To błąd. Zapamiętajcie, stu-
diujecie w Olsztynie, na War-
mii.

Z — zabytki
Wyliczymy tu tylko te najważ-
niejsze, wiele odkryjecie sami
podczas wycieczek po Olszty-
nie. Na pewno obowiązkowo
musicie poznać: 
bazylikę konkatedralną św.
Jakuba, Stary Ratusz, Bet Ta-
harę (Dom Oczyszczenia) ar-
chitekta Ericha Mendelsohna,
gotycki zamek kapituły war-
mińskiej z II połowy XIV w.,
fragmenty murów miejskich
z Wysoką Bramą (Górna
Brama) z XIV w., kaplicę jero-
zolimską z 1565, secesyjną
ul. Dąbrowszczaków, neogo-
tycki kościół pw. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa z lat
1901-1902, neoromański ko-
ściół pw. św. Józefa z lat 1912-
1913, kościół garnizonowy pw.
Matki Boskiej Królowej Pol-
ski (1913-14), neogotycki ko-
ściół ewangelicko-augsburski
z lat 1876-1899, dom Gazety
Olsztyńskiej, pałacyk przy
ul. Metalowej, w którym mie-
ści się Muzeum Przyrody,
oraz wiadukt kolejowy
w przełomie Łyny (XIX w.).
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SZUKASZ 
DOBREJ ZABAWY 
W ROCKOWYM, 
METALOWYM 

LUB 
HIP-HOPOWYM 

KLIMACIE? 

02 - Oberschlesien
03 - Łydka Grubasa
04 - Organek 
05 - Kari
08 - Letni Chamski Podryw

10 - Power Of Trinity
11 - Tede 
12 - Acid Drinkers
13 - Dzień Nauczyciela

15 - Pink Freud

16 - Moskwa
17 - Pokahontaz
18 - Bracia Figo Fagot

19 - Cochise
23 - Cuba De Zoo
24 - Eldo
25 - Żywiołak 
26 - Vervrax, Deyacoda, Pravia

30 - KAMP
31 - Collage Party

WIĘCEJ INFORMACJI NA: ANDERGRANT.COM

NOWY ANDERGRANT, UL. KOŁOBRZESKA 32

TU JĄ ZNAJDZIESZ!
PAŹDZIERNIKOWY ROZKŁAD JAZDY
PAŹDZIERNIKOWY ROZKŁAD JAZDY
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1. Bardzo lekkomyślne jest pływanie w miejscach,
gdzie kąpiel     jest zakazana. Informują o tym
znaki i tablice informacyjne. 

2. Pamiętaj o numerach alarmowych 998, 999,
997, 112.

3. Nie pływaj w czasie burzy, mgły i gdy wieje
porywisty wiatr.

4. Przed wejściem do wody ochlap nią klatkę pier-
siową, szyję,     krocze i nogi - unikniesz wstrzą-
su termicznego.

5. Nie skacz do wody w miejscach nieznanych.
Może się to skończyć kalectwem lub śmiercią. 

6. Jeżeli w czasie pływania poczujesz bolesny
skurcz  mięśni – zachowaj     spokój. Połóż się
na plecach i nie wykonuj gwałtownych ruchów.
Ból powinien po chwili minąć. Płyń w kierunku
brzegu.

7. Nie baw się w przytapianie innych osób korzys-
tających z wody,     spychanie do wody z po-
mostów i materacy.

8. Pamiętaj, że materac dmuchany nie służy do
wypływania     na głęboką wodę, podobnie jak
nadmuchiwane koło.

9. Nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich.

Rady dla wypoczywających latem:

Nigdy nie skacz na głowę 
do nieznanej wody!

WOPR województwa 
warmińsko-mazurskiego:
• przeprowadza ekspertyzy i przeglądy kąpielisk
• wydaje certyfikaty kąpielisk
• zabezpiecza imprezy organizowane na wodzie

i nad wodą
• stale współpracuje z innymi służbami

tj. policją, strażą pożarną, pogotowiem
ratunkowym oraz władzami samorządowymi
i rządowymi, a także innymi organizacjami 
zajmującymi się bezpieczeństwem na wodzie

• organizuje pokazy ratownictwa wodnego 
i zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży

WOPR to specjalistyczne stowarzyszenie 
kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym
powołane do ratowania tonących, 
organizowania pomocy i bezpiecznego
wypoczynku nad wodą.

WOPR województwa warmińsko-
mazurskiego organizuje kursy:
• Ratownik wodny 
• Sternik motorowodny
• Kurs płetwonurka P1
• Kurs radiowy SRC
• Kwalifikowana pierwsza pomoc

WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
ul. Polna 16, 10-059 Olsztyn, tel. 89 527-48-14
warminsko-mazurskie@wopr.pl
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